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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini,dunia 

pendidikan dengan dunia kerja sangat berhubungan erat. Meningkatkan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga situasi dunia 

berkembang dengan pesat,sedangkan perguruan tinggi tidak dapat melakukan 

penyesuaian kurikulum setiap saat sesuai dengan kenyataannya Dengan adanya 

teknologi baru dan penggunannya oleh dunia bisnis,hamper selalu mendahului 

kurikulum pendidikan, sehingga penyajian kurikulum yang tidak relevan dengan 

perkembangan dunia kerja menunjukkan kegagalan dari konsep pendidikan 

tersebut. Untuk itu sebaiknya kondisi suatu perusahaan atau organisasi dapat 

dimanfaatkan untuk stabilitas ekonomi suatu negara, untuk mendukung kegiatan 

perdagangan dunia maka diciptakan alat transportasi. Negara maritime seperti 

Indonesia akan biasa menguasai dunia perdagangan kawasan Asia jika potensi 

strateginya dalam dunia perdagangan kawasan dapat dimanfaatkan dengan baik. 

Para eksportir dan importir di berbagai Negara cenderung memilih moda 

transportasi laut seperti kapal untuk mengangkut barang yang mereka 

perdagangkan dan tentunya akan dibawa dalam jumlah banyak. Dengan 

menimbang biaya transportasi dalam mengirim barang muatan berat, maka 

dipilihlah pegangkutan melalui laut dibandingkan transportasi melalui darat dan 

udara yang dinilai lebih mahal. 

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan sarana dan prasarana yang 

dapat menunjang kelancaran alat transportasi laut yakni berupa kapal. Kapal 

merupakan penghubung antar pulau dan negara. Kegiatan ekspor dan impor 

tersebut sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan akan transportasi laut 

terutama kapal. Dengan semakin pesatnya pelayanan jasa di Indonesia, maka 

diperlukanlah  perusahaan jasa keagenan untuk kapal yang memiliki standar 
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pelayanan yang baik dan selama ini memang  jarang ditemukan di pelabuhan di 

Indonesia. Sedangkan keagenan di dalam dunia pelayaran atau shipping 

agencydapat didefinisikan sebagai berikut: 

Keagenan adalah pihak yang mewakili untuk dan atas nama perusahaan 

pelayaran atau kapal dalam mempersiapkan segala sesuatu agar kegiatan kapal 

selama di pelabuhan dapat berjalan sesuai dengan rencana, mempersiapkan 

fasilitas sebelum kapal tiba dan menyelesaikan kewajiban – kewajiban finansial 

setelah kapal berangkat, sehingga dapat memberikan pelayanan sepenuhnya 

terhadap kepentingan kapal selama di pelabuhan. 

Agen pelayaran dalam pengertian umum adalah hubungan berkekuatan 

secara hukum yang terjadi bilamana dua pihak yang dinamakan “pemilik” 

(principal) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi 

agennya mengenai kewenangan yang direncanakan. Agen kapal secara garis besar 

dikenal menjadi beberapa jenis agen kapal yaitu sebagai berikut : 

a. General agen adalah perusahaan angkutan laut yang ditunjuk oleh 

perusahaan angkutan laut asing maupun perusahaan angkutan nasional, di 

luar negeri maupun di dalam negeri untuk mengurus segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kepentingan kapalnya baik kapal milik, kapal charter, 

maupun kapal yang di operasikannya 

b. Sub agen adalah perusahaan angkutan laut nasional yang di tunjuk oleh agen 

umum (general agent) untuk melayani kepantingan kapal yang di ageni oleh 

agen umum di pelabuhan tertentu. 

c. Boarding agen adalah Petugas dari perusahaan keagenan yang selalu 

berhubungan dengan pihak-pihak orang kapal. Biasanya boarding agen 

adalah pihak pertama yang naik ke kapal pada waktu kapal tiba dan terakhir 

meninggalkan kapal ketika kapal complete akan berangkat. Boarding agen 

adalah orang kantordari sub agen. 
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d. Husbandry agen adalah Agen yang ditunjuk oleh principal untuk mewakili 

diluar kepentingan bongkar/muat dan hanya mengurus ABK kapal, repair, 

supplier dll. 

Perusahaan Pelayaran PT. Sea Horse adalah sebuah Perusahaan Asing 

yang berasal Dari Singapore , di bawah naungan Ambach  Offshore Services Pte 

Ltd. Singapore yang mempunyai anak cabang di Kalimantan Timur tepatnya di 

Sangatta, didirikan pada tahun 1973. 

Hasil dari pelaksanaan kegiatan keagenan kapal yang baik akan dapat 

dirasakan oleh para pengguna jasa, sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan 

kualitas nama perusahaan menjadi sangat baik. 

Jelas sekali terlihat bahwa tanggung jawab perusahaan keagenan kapal 

cukup berat, karena menyangkut kepuasan pengguna jasa. Oleh karena itu PT.Sea 

Horse yang terletak di Sangatta harus memperhatikan kualitas pelayanan jasa 

dalam pelaksanaan kegiatan keagenan kapal agar sesuai dengan harapan para 

pelanggan. Jika dilihat dari segi persaingan usaha maka kegiatan keagenan kapal 

di Perusahaan Pelayaran PT. Sea Horse Cabang Sangatta terlihat dominan bila 

dibandingkan dengan kegiatan sejenis di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah 

maka penulis dapat mengangkat persoalan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses clearance in dan clearance out kapal di  PT. Sea Horse 

shipping agency. 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh perusahaan pelayaran 

(keagenan) PT.Sea Horse dalam melaksanakan clereance kapal. 

3. Instansi-instansi apa saja yang terkait pada saat clereance in dan out kapal 

4. Dokumen apa saja yang di butuhkan pada saat kedatangan kapal sampai 

keberangkatan kapal 
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1.3 Tujuan dan kegunaan penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

Dalam penulisan atau penyusunan karya tulis ini penulis mempunyai 

tujuan antara lain sebagai berikut: 

a. Dengan melakukan pemberitahuan kepada instansi-instansi yang terkait 

dan menyiapkan keperluan apa saja yang di butuhkan saat kapal tiba 

sampai berangkat. 

b. Untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang timbul seperti sertifikat 

kapal atau pun paspor dan crew list yang  expired  

c. Dengan melibatkan instansi-instansi yang terkait seperti syahbandar, 

kesehatan pelabuhan, imigrasi dan bea cukai. 

d. Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang muncul pada saat kedatangan 

sampai keberangkatan kapal. 

 

2. Kegunaan Penulisan 

Dalam penulisan ataupun penyusunan karya tulis ini dapat diharapkan 

dapat memberikan kegunaan antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi Perusahaan  

1) Dapat memberikan wawasan tentang keagenan kapal. 

2) Dapat memberikan wawasan tentang macam-macam dokumen kapal. 

b. Bagi Penulis  

1) Dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca tentang dunia   

pelayaran khususnya. 

2) Dapat memberikan ilmu bagi penulis dan pembaca tentang transportasi 

laut dan dunia kemaritiman di indonesia. 

3) Dapat memberikan ilmu bagi penulis dan pembaca tentang keagenan  

kapal. 
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c. Bagi Masyarakat  

1) Dapat membantu memberikan ilmu agar karya tulis ini dapat disusun 

sebaik-baiknya. 

2) Dapat memberikan masukan dalam penyusunan karya tulis ini.



 
 

 

 

 


